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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. április 29-
én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott együttes képviselő-testületi ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
 
Jelen vannak: 
 
KISBAJCS Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Áder László 
Tolnai Ferencné képviselők 
 
Igazoltan távol van: Christmann-né Horváth Klára, Győri Csaba képviselők 
Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 
 
VÉNEK Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Kiss Tamás polgármester 
Bazsó Zsolt 
Ladocsi József 
Nagy Lóránt 
Forrás József képviselők 
 
 
Jelen vannak továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző  
                                      Tolnay Béláné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 
                                      Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, Vének község polgármestere által történt 
felkérés alapján, mint az együttes ülést levezető, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a két 
képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő 
jelen van, 2 fő igazoltan távol, Vének képviselő-testületének 5 tag közül 5 fő jelen van. 
Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, majd kéri a képviselő-
testületeket, hogy a napirendet fogadják el. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az 
alábbi napirendet tárgyalták. 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti, hogy a legutóbbi együttes ülés óta lejárt határidejű 
határozatok a következők: elfogadásra került az óvoda 2013. évi költségvetése, mely beépült a 
székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe, valamint elfogadásra került az óvoda nyári 
leállásának ideje, erről a szülők értesítést kaptak hirdetmény útján. 
Kéri, hogy a testületek a beszámolót fogadják el. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2013. (IV.29.) határozata 

Kisbajcs és Vének községek Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott határozataik  
/ Kisbajcs 12-13/2013. (I.31.) 
Vének 15-16/2013.(I.31.)/ 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatót elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

2.) Beszámoló a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásáról 
(zárszámadás) 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot, megkérdi az óvoda 
vezetőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót?  
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy nem kíván hozzászólni, mivel a számok 
magukért beszélnek. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvoda költségvetését módosítani kellett, 
egyrészt bérkompenzáció, gázdíj visszatérítés, valamint TKT többletbevétel miatt. Az óvodánál 
212 ezer forintos pénzmaradvány jelentkezik. Szeretnénk, ha ez az óvodánál maradna. Az 
intézmény számára ki nem utalt összeg 986 ezer forint, melyről a képviselőknek kell dönteni. Az 
átutalás azért nem történt meg, mivel a vizesblokk korszerűsítése és a mosogató cseréje sem 
valósult meg. 
 
Áder László képviselő: Ebből a maradványból megoldható lenne valamelyik felújítás, tehát 
tartalékolni kell, és egy jövőbeni pályázathoz önerőként hozzá lehet tenni.  
 
Kamocsai Sándor polgármester: Ezt a javaslatot támogatom én is. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a közös fenntartású Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszik, és elfogadják. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2013. (IV.29.) határozata 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a közös fenntartású Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel fogadják el: 
A Nefelejcs Napköziotthonos Óvodánál 2012. évi előirányzat-maradványként jelentkező 

1.198.000,-Ft-ot, azaz egymillió-egyszázkilencvennyolcezer forintot az önkormányzatok az 
intézmény infrastruktúrafejlesztési pályázatában (vizesblokk felújítása, korszerűsítése) önerő 

biztosításához kívánják felhasználni.   
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

3.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi koncepciója 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy minden testületi tag megkapta az írásos 
anyagot, továbbá kéri a vezető óvónő véleményét az előterjesztéshez.  
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető elmondja, hogy szeptember 1-jével hatályba lép a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény azon rendelkezése, mely az intézményvezetők számára heti 12 óra 
kötelező óraszámot ír elő. Mivel ezt már helyettesítéssel nem lehet megoldani, szeretnék, ha az 
óvodába 2014. évtől további 1 fő óvónőt alkalmaznának a fenntartók. Jelenleg sincs meg az előírt 
óvodapedagógus létszám az intézményben, ráadásul nyitástól zárásig óvodapedagógusnak kell a 
gyerekek mellett lennie. 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jó lenne, ha a nagybajcsi óvodával sikerülne 
egységes intézményt létrehozni, ebben az esetben könnyebben megoldanánk ezt a feladatot. 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy ebben az évben az intézményi átszervezést 
már nem tudjuk megoldani, mivel nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre május 31-ig. Továbbá 
figyelembe kell venni azt is, hogy Kisbajcson a jelenlegi óvodavezető megbízatása 2014 
augusztusáig tart.  
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Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy jó lett volna, ha Nagybajcs képviselő-testülete 
is részt tudott volna venni ezen a megbeszélésen. Majd erre a kérdésre velük együtt vissza kell 
térni.  
 
Áder László képviselő elmondja, hogy egyetért az előterjesztéssel, mivel sajnos ezt az épületet a 
telek és a környezet adottságaiból eredően bővíteni nem lehet, legfeljebb csak arról beszélhetünk, 
hogy az óvoda melletti hosszú telket megvásárolnánk, ez azonban egy hosszú, de keskeny 
területet jelentene, a problémára igazán ez sem jelentene megoldást. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testületek 
elé: 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a közös fenntartású Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint megismerte, elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2013. (IV.29.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közös fenntartású 
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint 

megismerte, elfogadja és tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 
 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
A) Pályázat benyújtása a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítására, 

korszerűsítésére 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 
pályázati lehetőség nyílt az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésére. A pályázati támogatásból 
szeretnénk megvalósítani a gyermek és a felnőtt vizesblokk teljes felújítását, valamint a konyhai 
mosogató cseréjét is. A gyermek vizesblokk állapotát már az ÁNTSZ is kifogásolta, illetve előírta 
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és hiányosságok megszüntetését, azonban az önkormányzatok ezt saját erőből megvalósítani nem 
képesek, ki kellene használni a pályázati lehetőséget. 
Ismerteti a beruházás költségeit, prioritási sorrendben: 
Gyermek vizesblokk felújítása    3.355.721,- Ft 
Konyhai mosogató cseréje      445.865,- Ft  
Felnőtt vizesblokk felújítása      479.602,- Ft  
Az önerő ezek alapján        856.237,- Ft 
 
Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző elmondja, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
vállalnia kell az önkormányzatnak azt, hogy sikeres pályázat esetén az építéshez kapcsolódó 
támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig közfoglalkoztatottat is alkalmazni kell. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testületek elé. 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  
Kisbajcs Község Önkormányzata részéről: 3 fő 
Vének Község Önkormányzata részéről: 5 fő 
 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően  
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, egyhangúlag,  
az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
38/2013.(IV.29.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2013. (IV.29.) határozata 

Kisbajcs Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) 

BM rendelet alapján Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítása, 
korszerűsítése címmel. 

A fejlesztés megvalósulási helye:9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 19. 
A fejlesztés forrásösszetételét az alábbi táblázat mutatja: 

 

Megnevezés 2013. év 

Támogatásból igényelt összeg  3.424.949,- Ft  

Saját forrás  856.237,- Ft 

Hitel - 

Egyéb támogatás - 

Egyéb forrás - 

Összesen 4.281.186,- Ft 

 
Kisbajcs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önerőt - nyertes pályázat esetén- 

költségvetési rendeletében biztosítja. 
A képviselő-testületek felhatalmazzák Kisbajcs Község Polgármesterét a pályázat benyújtására, 

valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. május 2. 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Napirendek után:  
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető szeretettel meghívja a képviselő-testületeket az óvodában 
2013. május 25-én megrendezésre kerülő családi napra. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester, mint az ülést levezető, 
megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és az együttes ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Kamocsai Sándor     Kiss Tamás  
polgármester     polgármester 
 

 
 
 

Tóthné Ács Ildikó 
helyettes jegyző 

 
 
 

 

 


